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Dane rejestracyjne fundacji: 
 

a) nazwa fundacji, 
 
b) siedziba fundacji, 
c) adres fundacji, 
d) aktualny adres do 
korespondencji, 
e) adres poczty elektronicznej, 
f) data wpisu w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 
g) numer KRS, 
h) numer REGON, 
 
i) dane członków zarządu fundacji 
 
 
 
 
j) określenie celów statutowych 
fundacji; 

 
 
 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” 
38-321 Moszczenica 78 
j.w. 
j.w. 
 
fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com 
19 marca 2012 
 
0000414363 
122537317 
 
- Agnieszka Katarzyna Pyzik- Prezes 
- Stanisław Grzegorz Gurba - Wiceprezes 
- Paweł Krzysztof Jachym – Skarbnik 
- Bogdan Mariusz Ślusarek – Sekretarz 
 
Do celów Fundacji należy: 
1. rehabilitacja zawodowa i społeczna 
inwalidów; 
2. działalność dobroczynna, działalność w 
zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i 
krajoznawstwa oraz kultury i sztuki na rzecz osób 
wykluczonych ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych 
3. zwiększanie integracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, poprzez: 
a. pośrednictwo pracy dla osób zagrożonych 
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych, 
b. wspomaganie inicjatyw zmierzających do 
dostosowania istniejącej infrastruktury do 
wymogów korzystania z niej przez osoby 
niepełnosprawne, 
c. wspieranie budownictwa dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
d. edukację społeczną, tworzenie i 
opracowywanie programów edukacyjnych, 
e. organizowanie i wspieranie lokalnych sieci 
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grup samopomocowych, wspierających w 
środowisku miejskim i wiejskim osoby zagrożone 
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, 
f. wszelką działalność związana z 
wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników, 
g. rehabilitację osób niepełnosprawnych, 
h. organizowanie kursów dla terapeutów 
chcących pracować za pomocą w/w metod 
rehabilitacji, 
i. promocję i organizację wolontariatu oraz 
integracji  szkołach i społeczeństwie, 
j. działalność na rzecz rozwoju świadomości 
społecznej, 
k. działalność szkoleniową, edukacyjną i 

rehabilitacyjną, w tym szkolenie opiekunów i 
asystentów osób niepełnosprawnych; 
l. tworzenie i prowadzenie ośrodków 
rehabilitacyjnych i kulturalno-wypoczynkowych, 
promujących nowoczesne metody rehabilitacji 
fizycznej i psychicznej, 
m. promocję i organizację sportu dla osób 
zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 
n. organizację wydarzeń kulturalnych (wystaw, 
plenerów malarskich, koncertów itp.), sportowych, 
zabawi obozów integracyjnych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów, 
o. działalność wydawniczą, 
p. działania na rzecz likwidacji barier w 
funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych      w 
społeczeństwie, w tym barier architektonicznych, 
q. organizowanie poradnictwa, szkoleń, 
instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, praw 
i przywilejów dotyczących osób zagrożonych 
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, 
r. rozwój nowych form i metod wsparcia 
indywidualnego i środowiskowego na rzecz 
integracji zawodowej i społecznej (w tym np. 
środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji 
lokalnej); 
s. rozwijanie umiejętności i kompetencji 

społecznych niezbędnych na rynku pracy; 
t. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się 
zagadnieniami wyrównywania szans dla osób 
zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, a także 
współpraca z organami administracji publicznej. 
u. organizowanie turystyki osób 
niepełnosprawnych, w  tym turystyki zagranicznej. 
4. wspieranie działalności osób zagrożonych 
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 
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niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw; 
5. tworzenie przyjaznych warunków do 
funkcjonowania w społeczeństwie osób zagrożonych 
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełno-sprawnych; 
6. tworzenie platformy współpracy pomiędzy 
różnymi środowiskami osób zagrożonych 
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, w celu umożliwienia wzajemnej 
pomocy; 
7. niesienie pomocy osobom zagrożonym 
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, zmierzającej do zapewnienia im 
aktywnego udziału w życiu społecznym i 
gospodarczym; 
8. kreowanie wizerunku osób zagrożonych 

wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych obywateli 
Rzeczpospolitej Polskiej; 
9. propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i 
uwarunkowaniach niepełnosprawności; 
10. wszechstronną pomoc i wsparcie dla osób 
zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin; 
11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 
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Zasady, formy i zakres działalności 
statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych: 

 
Rok 2013 był drugim rokiem działalności Fundacji. 
W roku tym działalność Fundacji nabrała mocy i 
pełnej aktywności. Zrealizowano pierwsze duże 
zadanie Fundacji (3-8 lutego 2013 r.), którym była 
„I Wyprawa do Rzymu i Watykanu Osób 
Niepełnosprawnych” z terenu powiatu gorlickiego. W 
wyprawie tej uczestniczyło 13 osób, w tym 8 ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. W styczniu 2013 r. utworzono 
profil Fundacji na portalu Facebook. Fundacja 
„Wyjdź z Domu” kontynuowała współpracę z 
Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach przy 
ul. Michalusa 18 oraz Kwiatonowickim 
Stowarzyszeniem Homini, której efektem były 
przeprowadzane szkolenia wolontariuszy tych 
organizacji z zakresu fachowego niesienia pomocy 
osobom niepełnosprawnym oraz bezpiecznego 
pokonywania barier architektonicznych. Zarząd 
przygotowywał także wnioski o dofinansowanie 
działań Fundacji do różnych grantodawców takich 
jak Fundacja Batorego, Ministerstwo Sportu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i inne, 
jednakże wnioski te nie spotkały się z uznaniem i 
pozostawały odrzucane. Pod koniec 2013 roku 
rozpoczęto prace przygotowawcze do zorganizowania 
„II Wyprawy, pielgrzymki do Rzymu i Watykanu” 
osób niepełnosprawnych. Tym razem planowano 
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zabrać 24 osoby z niepełnosprawnościami i 12 
asystentów. 
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Opis głównych zdarzeń prawnych 
w działalności fundacji o skutkach 
finansowych; 

 
W działalności Fundacji w 2013 r. nie nastąpiły 
żadne zdarzenia prawne o skutkach finansowych 
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Odpisy uchwał zarządu fundacji; 

 
- uchwała z 25 marca 2013 r. o sprawozdaniu 
finansowym Fundacji 
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Informacje o wysokości 
uzyskanych przychodów, z 
wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki ze 
źródeł publicznych, w tym z 
budżetu państwa i budżetu gminy); 

 
W roku 2013 r. Fundacja uzyskała przychody w 
wysokości: 
Darowizny: 4193,59 
Inne przychody: 8200,00 zł 
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Informacje o odpłatnych 
świadczeniach realizowanych przez 
fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń; 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” w roku 2013 nie 
realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów 
statutowych. 
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Działalność gospodarcza: 
a)  informacja, czy fundacja 
prowadzi działalność gospodarczą, 
b)  wynik finansowy z 
prowadzonej działalności 
gospodarczej, 
c)  procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł; 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 
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Informacje o poniesionych 
kosztach na: 
a)  realizację celów 
statutowych, 
b)  administrację, 
c)  działalność gospodarczą, 
d)  pozostałe koszty; 

 
W roku 2013 Fundacja poniosła następujące 
koszty: 

a) Realizacja celów statutowych: 10833,68 zł 
b) Koszty administracyjne: 353,38 zł 
c) Działalność gospodarcza: 0,00 zł 
d) Pozostałe koszty: 0,00 zł 

 
9 

  
Dane o zatrudnieniu w fundacji: 
a)  łączna liczba osób 
zatrudnionych w fundacji, 
b)  liczba osób zatrudnionych w 
fundacji z podziałem na zajmowane 
stanowiska, 
c)  liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności 
gospodarczej; 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” nie zatrudniała w roku 
2013 żadnych pracowników. 
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Dane o wynagrodzeniach 
wypłacanych w fundacji: 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” nie wypłacała w roku 
2013 żadnych wynagrodzeń. 
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a)  wynagrodzenia, 
b)  nagrody, 
c)  premie, 
d)  inne świadczenia, 
e)  wynagrodzenia osób 
zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej; 
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Dane o wysokości rocznego lub 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia: 
a)  wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych 
organów fundacji, z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i 
inne świadczenia, 

b)  wypłaconego osobom 
kierującym działalnością 
gospodarczą z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i 
inne świadczenia; 

 
Członkowie Zarządu Fundacji „Wyjdź z Domu” nie 
pobierali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. 

 
12 

 
Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów zlecenia; 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” nie zawarła w 2013 r. 
żadnych umów zlecenia 
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Dane o udzielonych przez fundację 
pożyczkach pieniężnych, z 
podziałem według ich wysokości: 
a)  ze wskazaniem 
pożyczkobiorców, 
b)  ze wskazaniem warunków 
przyznania pożyczek, 
c)  podanie podstawy 
statutowej udzielonych pożyczek; 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” nie udzieliła w 2013 r. 
żadnych pożyczek. 
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Dane o kwotach ulokowanych na 
rachunkach bankowych ze 
wskazaniem banku; 

 
Środki finansowe ulokowane na rachunkach 
bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły: 
- Bank Pekao S.A.: 1.769,44 zł 
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Dane o nabytych obligacjach i 
wielkości objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek; 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” nie nabyła w 2013 r. 
żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w 
spółkach prawa handlowego. 
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Dane o nabytych 
nieruchomościach: 
a)  wysokości kwot 
wydatkowanych na nabycie 
nieruchomości, 
b)  przeznaczenie nabytych 
nieruchomości; 

 

Fundacja „Wyjdź z Domu” nie nabyła w 2013 r. 
żadnych nieruchomości. 
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Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych; 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” nie nabyła w 2013 r. 
żadnych środków trwałych. 
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Dane o wartości aktywów fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych; 

 
Aktywa: 1.769,44 zł 
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Dane o wartości zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych; 

 
Zobowiązania: brak 
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Dane o działalności zleconej 
fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe oraz 

wynik finansowy tej działalności; 

 
Fundacja „Wyjdź z Domu” nie realizuje żadnych 
zadań zleconych przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
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Informacja o rozliczeniu fundacji z 
tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych i o składanych 
deklaracjach podatkowych. 

 
Na Fundacji Wyjdź z Domu nie ciążą zobowiązania 
podatkowe za 2013 rok. 
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 
- CIT 8 
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Informacja, czy w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w fundacji 
kontrola. 

 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Wyjdź z 
Domu” nie została przeprowadzona kontrola. 

 

  Zatwierdzone dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

 

 


